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NASZA PERŁA ROKU 
Do 12 marca 
można głosować  
na kandydaturę 
Reginy Koloch  
w plebiscycie 
„Strzelca Opol-
skiego” PERŁA 
ROKU. 
 

 

Regina Koloch jest 
wieloletnim ani-
matorem kultury w gminie Kolonowskie. Od 
1996 roku prowadzi s wietlicę wiejską w Sta-
niszczach Wielkich. Organizuje atrakcyjne zaję-
cia dla dzieci i młodziez y i opiekuje się zespoła-
mi tanecznymi „Figiel” i „Figielek”, kto re odno-
szą liczne sukcesy na arenie krajowej i zagra-
nicznej. Jest autorką scenariuszy przedstawien  
Amatorskiego Koła Teatralnego w Staniszczach 
Małych, gdzie realizuje się ro wniez  jako aktor-
ka. Jej teksty charakteryzują się poczuciem hu-
moru i trafną analizą z ycia lokalnej społeczno-
s ci. Jest zaangaz owana w działalnos c  Stowarzy-
szenia Odnowy Wsi Staniszcze Małe i nalez y do 
organizatoro w wielu imprez. Jest tez  wspo łau-
torką gry terenowej pn. Cztery Ż ywioły, promu-
jącej osobliwos ci przyrody Staniszcz Małych. 
 
 

Na naszą Perłę można głosować wysyłając 
SMS-a o treści SO.PERLA5 na nr 72601 lub 
wysyłając na adres redakcji „Strzelca Opol-
skiego” dowolną ilość kuponów, które są 
drukowane w tym tygodniku. 

Tegoroczne ferie zimowe przebiegły w gminie Kolonowskie pod znakiem 
licznych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Dzięki środkom z Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemo w Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Kolonowskie na rok 
2015 oraz s rodkom własnym Biblioteki i Centrum Kultury, zorganizowano 13 
działan , w tym trzy wycieczki autokarowe.               Sprawozdanie na stronie 4. 

NA ZDJĘCIU: Mijająca zima była bardzo pracowita dla bobro w nad Małą Panwią  

Burmistrz Kolonowskiego rozstrzygnął konkursy na zadania z zakresu 
ochrony i promocji zdrowia oraz na dofinansowanie przedsięwzięc  z zakresu 
sportu w 2015 roku. W efekcie tego została przyznana dotacja  w wysokos ci 115 
tys. zł na zadanie pod nazwą: „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłoz -
nie chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilita-
cja lecznicza oso b chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyj-
na dzieci i młodziez y szkolnej, wypoz yczenie sprzętu medycznego dla chorych  
w domu, prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwa  oraz s wiad-
czenie czynnos ci medycznych”, kto re zrealizuje Caritas Diecezji Opolskiej. 
Dotacje otrzymały również kluby sportowe: KS Unia Kolonowskie - 59.400,- 
zł, LŻS Staniszcze Wielkie - 28.850,- zł, LKS Żieloni Spo rok - 28.850,- zł oraz ASPR 
Żawadzkie - 12.300,- zł. Wysokos c  dotacji okres liła Rada Miejska w Kolonow-
skiem w uchwale budz etowej na 2015 rok, kto ra została przyjęta 29 grudnia 2014. 

PSP Nr 1 w Kolonowskiem jest jedną z 50 
szko ł w Polsce, kto re otrzymały pomoc mate-
rialną w ramach programu „Kluby Sportowe 
Orange”. Dzięki inicjatywie nauczyciela wf-u, 
Tomasza Kubika, do kto rej przyłączył się bur-
mistrz oraz pracownicy BiCeK, 18 lutego do 

Kolonowskiego dotarł transport sprzętu spor-
towego o wartos ci 10 tys. zł: piłki do gier ze-

społowych, maty i podesty do c wiczen , bramki 
do c wiczenia celnos ci, trickboardy, płotki i 
wiele innych. Ponadto dostarczono takz e  

farbę, kto ra zostanie wykorzystana przy od-
s wiez aniu hali i promowaniu barw Orange. 

 

Ideą „Klubo w Sportowych Orange”  jest wspar-
cie materialne dla małych zespoło w, kto re za-
czynają przygodę ze sportem lub go promują. 

Do konkursu o uczestnictwo  
w mającym trwac  dwa lata programie przystą-
piło w Polsce ponad 2700 szko ł. SKS z PSP Nr 1 
jest jednym z dwo ch klubo w na Opolszczyz nie, 
kto re zostały zakwalifikowane do programu. 

 

           Fotorelacja na Stronie 2.  
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MALI ODKRYWCY 
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem realizuje projekt edukacyjny 
pod nazwą: „Mali odkrywcy”, dofinanso-
wany ze s rodko w Fundacji BGK. Pozyska-
ne  w wysokos ci 8.355 zł fundusze zosta-
ły przeznaczone na zajęcia dla dzieci nie 
objętych edukacją przedszkolną w wieku 
2-4 lat, pochodzących gło wnie ze wsi 
Spo rok. Projekt jest realizowany od lute-
go do czerwca w Centrum Aktywnos ci 
Wiejskiej w Spo roku i bierze w nim 
udział 16 najmłodszych, dla kto rych wiele ciekawych gier i zabaw przygotowała Daniela Glik. 
Uczestniko w  czekają ro wniez  wyjazdy tematyczne do ŻOO, JuraParku, Nadles nictwa Żawadz-
kie, PSP Strzelce Opolskie, nad jezioro oraz do gospodarstwa agroturystycznego. 
 

Projekt „Mali odkrywcy” dofinansowano ze środków Fundacji BGK. 
 

 
 
 

 

SIEDLISKO KOŃCZY PRACE BUDOWLANE 

Kolonowski oddział Klubu 
Seniora w Żawadzkiem zorgani-
zował 12 lutego w Restauracji 
„Markus” spotkanie karnawało-
we. Wzięło w nim udział 90 
oso b z gminy Kolonowskie,  
Ż ędowic oraz Dobrodzienia.  
W trakcie zabawy nie zabrakło 
wspo lnego s piewania piosenek 
biesiadnych, konkurso w i tan -
co w. Do największych atrakcji 
wieczoru nalez y zaliczyc  kanka-
na oraz wizytę kominiarza, w 
kto rego postac  wcielił się Wło-
dzimierz Głąbik. Kominiarz 
złoz ył uczestnikom balu z ycze-
nia i podarował kaz demu grosik 
na szczęs cie. 
 

Klub Seniora planuje w bieżą-
cym roku organizację co naj-
mniej kilku imprez dla oso b 
starszych. Będą one miały cha-
rakter biesiadny, kulturalny i 
turystyczny. Ws ro d nich znajdą 
się rajdy rowerowe, biesiady 
oraz wyjazdy do operetki. 

Do końca marca zostaną zakończone prace budowlane, prowa-
dzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym Siedlisko w budynku byłej szkoły w Staniszczach Wielkich. 
W ramach projektu „Daj nam szansę”, realizowanego przy wsparciu  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Wspo łpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007-2013 „Przekraczamy granice”, dokonano mo-
dernizacji obiektu, w kto rym najpo z niej w paz dzierniku zostanie za-
trudnionych 26 niepełnosprawnych asystento w opiekuno w dla oso b 
starszych. Jak mo wi Joanna Pietrzela, prezes stowarzyszenia, juz    
w maju br. zostanie uruchomiona w Staniszczach Wielkich działalnos c  

gastronomiczna, polegająca na przygotowaniu posiłko w, z kto rych w ramach usługi cateringo-
wej będą mogły skorzystac  zainteresowane instytucje i osoby fizyczne. Woko ł budynku, do 
kto rego pod koniec lutego doprowadzono nowe przyłącze wodociągowe, zostanie zorganizo-
wany ogro d sensualny, znacząco poprawiający estetykę miejsca. Żnajdą w nim zatrudnienie 
kolejni niepełnosprawni. Stowarzyszenie prosi mieszkan co w Gminy Kolonowskie o wsparcie 
jego działalności poprzez przekazanie 1% podatku.  Jego nr KRS: 0000254998. 



PAZURKIEM: WIZJA TRANSATLANTYCKA   
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WALENTYNKOWE ZMAGANIA Z POEZJĄ 

12 lutego odbyło się w Brukse-
li posiedzenie Komiteto w Re-
giono w, inaugurujące jego 
piątą kadencję. Komitet Regio-
no w jest organem doradczym i 
opiniodawczym Unii Europej-
skiej, a powołany został do 
z ycia w 1994 roku na mocy 
Traktatu z Maastricht. W jego 
pracach uczestniczy 353 
przedstawicieli samorządo w 
lokalnych i regionalnych ze 
wszystkich krajo w Wspo lnoty, 
w tym 21 polskich radnych, 
burmistrzo w, starosto w i mar-
szałko w wojewo dztw.  

Komitet Regionów reprezen-
tuje na forum unijnym stano-
wiska władz lokalnych i regio-
nalnych wobec ustawodaw-
stwa UE i wydaje opinie na 
temat propozycji legislacyj-
nych Komisji Europejskiej. 
Pierwsza, kto rą się w tym roku 
zajął, dotyczyła transatlantyc-
kiego partnerstwa handlowo-
inwestycyjnego. Otwarcie się 
rynku europejskiego na rynek 
USA i Kanady moz e przynies c  
wiele nowych moz liwos ci 
przedsiębiorcom po obu stro-
nach Atlantyku. Wymaga jed-

nak dopracowania przepiso w 
podatkowych, ochrony praw 
autorskich i wielu innych 
szczego łowych kwestii praw-
nych, na kto re zwro cił uwagę 
Komitet Regiono w.  
 

W 1952 roku powstała Euro-
pejska Wspo lnota Węgla i Stali, 
kto ra zapoczątkowała europej-
skie procesy integracyjne. Czy 
transatlantyckie partnerstwo 
wzorem dzisiejszej Unii Euro-
pejskiej połączy w przyszłos ci 
cały zachodni s wiat?  
 

 

JÓZEF KOTYŚ 

W nocy z 13 na 14 lutego w Publicznym 
Gimnazjum w Kolonowskiem odbył się 
walentynkowy maraton filmowo-literacki.  

Impreza, w której wzięła udział młodzież 
z klas trzecich i drugich, rozpoczęła się o 
21:00 od debiutu poetyckiego byłej uczenni-
cy gimnazjum, Eweliny Kaz dzioł. Młoda poet-
ka przeczytała kilka wierszy ze swojego 
pierwszego tomiku poetyckiego, wydanego z 
inicjatywy szkoły.  Utwory – jak na walentyn-
ki przystało – dotyczyły uczuc   
i relacji damsko-męskich.  Ż uczuciami zwią-
zek miał tez  pierwszy prezentowany film. 
Była to komedia romantyczna „To włas nie 
miłos c ”. Projekcja, podobnie jak wiersze 
Eweliny, przyjęta została bardzo ciepło. Po 
filmie do gimnazjalisto w, ku pokrzepieniu 
materii, dotarła pizza. Nie miała kształtu serc, 
ale przyjęto ją ro wniez  bardzo ciepło.  
 
 

Po posiłku rozpoczęła się pierwsza część 
prezentacji ulubionych ksiąz ek. Kaz dy 
uczestnik przedstawiał przyniesioną lekturę, 
argumentując swo j wybo r i czytając ciekawy 
jej fragment. Ten etap imprezy sprawił, z e 
chętnych na maraton nie było zbyt wielu. No 
co z , takie czasy – obraz (komputera) zwycię-
z a z tekstem (powszechnie wiadomo, z e 
ksiąz ki mają kolce). 
 
 

W trakcie spotkania uczniowie zobaczyli, 
opro cz wczes niej wymienionego, takie filmy 
jak:  „Imię Ro z y”, „Przypadek Harolda Cricka” 
i „Idę”. Kaz de dzieło poprzedzono kro tkim 
wprowadzeniem. W planie były ro wniez  

„Żakochany Szekspir” i „Papusza”, lecz czas 
pokrzyz ował uczestnikom plany. Żaskoczyła 
nas godzina 7:00. 
 

Pomiędzy filmami i omawianiem lektur 
miał miejsce takz e epizod muzyczny. Nasz 
gimnazjalny talent – Szymon Marzok, wyko-
nał dwa utwory klasyczne – walca a-mol Cho-
pina i fugę Jana Sebastiana Bacha. Chopin 
grany na z ywo o 3:30 brzmi niezwykle – po-
lecamy. Był tez  moment szalen stwa. Dla roz-
budzenia towarzystwa zabrzmiała skoczna 
polka, a uczniowie ruszyli w tany, tworząc 
karnawałowego „węz a”. Energii wystarczyło 
jednak tylko na trochę, godzina 4:45 zrobiła 
swoje. 
 

Imprezę, z perspektywy organizatora, 
moz na uznac  za udaną. Chwile wymagające 
powagi były powaz ne, chwile przeznaczone 
na s miech, wypełniono s miechem, czyli 
wszystko na swoim miejscu. Moz na by pona-
rzekac  na frekwencję – tylko 15 oso b – ale 
nikt tego nie zrobi. Mała ilos c  obecnych 
s wiadczyc  moz e tylko o tym, z e było to spo-
tkanie młodych konesero w. 

 

 

JERZY KAUFMANN 

 

W dniu 1 lute-
go 2015 roku 
Pani Maria Ka-
łuz a z Kolonow-
skiego obcho-
dziła 91. roczni-
cę swoich  
urodzin.  
Pani Maria 

wychowała 2 syno w, doczekała 
się 6 wnuko w i 5 prawnuko w. 
Całe z ycie cięz ko pracowała. 28 
lat przepracowała na kolei i sa-
ma wybudowała dom mieszkal-
ny. Jubilatka bardzo lubi wspo-
minac  stare czasy.  

W SKRÓCIE 

  9 lutego odbyło się  posiedzenie 
Rady Miejskiej w Kolonowskiem,  
w trakcie kto rego przyjęto m.in. 
uchwały w sprawach: okres lenia 
kryterio w naboru do przedszkoli   

i oddziało w przedszkolnych,  
dla kto rych Gmina Kolonowskie 

jest organem prowadzącym,  
wyodrębnienia w budz ecie gminy 
s rodko w na fundusz sołecki oraz 
zarządzenia wyboro w sołtyso w  

i rad sołeckich.    

 Wybór sołtysów oraz rad so-
łeckich na kadencję 2015-2019 

odbędzie się w trakcie zebran  wiej-
skich w następujących terminach: 
SPO ROK - 22 lutego (sołtysem po-

nownie została wybrana Janina 
Urban czyk), STANISZCZE WIELKIE 

- 22 marca (niedziela) o 16.00  
w S wietlicy Wiejskiej przy ul. Ko-
s cielnej, STANISZCZE MAŁE - 26 

marca (czwartek) o 17.30 w Cen-
trum Aktywnos ci Wiejskiej.    

 Gmina otrzymała prawie 25 
tys. zł z PROW na zagospodarowa-
nie tereno w zielonych przy targo-

wisku w Kolonowskiem. W ramach 
projektu zostaną w terminie  
do 31 marca zasadzone nowe  

drzewa i krzewy, zainstalowane  
ławki oraz przeprowadzone prace 

porządkowe.     
 Burmistrz Kolonowskiego 

przeprowadził przetarg na zbycie 
po łhektarowej działki, znajdującej 
się w Fosowskiem przy ul. Opol-
skiej.  Do kasy gminy wpłynęło 

ponad 26 tys. zł z tytułu I raty opła-
ty za wieczyste uz ytkowanie. Na 

terenie działki będzie prowadzona 
działalnos c  gospodarcza.       

 

Gmina podpisała porozumienie  
z WFOS iGW w Opolu w sprawie 

realizacji  „Programu dofinansowa-
nia zakupu i montaz u odnawial-
nych z ro deł energii z Funduszu, 

tzw. Prosument Opolski.   



Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 
ul. Ks Czerwionki 39        47 - 110 Kolonowskie 
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Colonnowska           
Biuletyn  „COLONNOWSKA” 
redaguje Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem 
Adres  redakcji:  
47 - 110 Kolonowskie  
ul. Ks. Czerwionki 39, pok. 15  
Telefon: 77 4611 140 wewn. 51 
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kultura@kolonowskie.pl 
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SPIS TELEFONÓW 
 

UMiG: 77 4611 140 
 

Numery wewnętrzne: 
Sekretariat: 22, Faks: 31 
Rada Miejska: 27 
Księgowość: 32, 35 
Skarbnik: 23 
Podatki – 33, Kasa – 34 
Ewidencja ludności: 36 
Działalność gosp.: 37 
Budownictwo: 28, 38 
Kadry – 25, USC: 26 
Rolnictwo, środowisko, 
mienie komunalne: 24 
Drogi, gosp. komunalna: 30 
Ochrona ppoż. i OC: 29 
 

Biblioteka i Centrum Kultury: 
77 4611 140, wewn. 50, 51 
 

Spółka „KGK”: 77 4611 044 
Wodociągi: 600 937 308 
 

Pomoc Społ.: 77 4611 075 
 

Gimnazjum: 77 4611 053 
 

Szkoły Podstawowe: 
Kolonowskie: 77 4611 126   
Fosowskie: 77 4611 158  
Staniszcze M.: 77 4611 064  
 

Przedszkola: 
Kolonowskie: 77 4611 455  
Fosowskie: 77 4611 058   
Staniszcze W.: 77 4611 260  
 

Policja Komisariat w 
Zawadzkiem: 77 46 16 477  
Policja Posterunek w 
Kolonowskiem:  77 46 11 007  

Straż Pożarna Strzelce Op.: 77 
4049 900 
 

Pogotowie Ratunkowe: 999 
 

Kolonowskie - Ośrodek 
Zdrowia: 77 4611 160  
 

Stacja Caritas:  77 4620 215 
 

Poczta : 77 4622 490  

ODLOTOWE FERIE DLA NAJMŁODSZYCH 
Akcję „Ferie Żimowe 2015” rozpoczął turniej 
gier i zabaw, kto ry odbył się w sali widowisko-
wej przy OSP w Kolonowskiem 19 stycznia. 

Scrabble, rummikub, twister i „Żgadnij, kim 
jestem” to tylko niekto re z atrakcji, kto re czeka-
ły na młodziez . Dla 26 oso b, biorących udział w 
turnieju, przygotowano słodki poczęstunek. 
 

Następnego dnia świetlica wiejska w Stanisz-
czach Wielkich stała się areną „potyczek darto-
wych”. W turnieju wzięło udział ponad 20 dzieci 
z terenu całej gminy. Dla wszystkich uczestni-
ko w, opro cz poczęstunku, przygotowano meda-
le i drobne upominki. 
 

Pierwszy z trzech wyjazdów autokarowych 
odbył się 21 stycznia. Grupa 45 dzieci udała się 
do Aquaparku w Tarnowskich Go rach. Ż kolei w 
s wietlicy przy bibliotece w Kolonowskiem mia-
ło miejsce „Bajek głos ne czytanie”. W przezna-
czonej dla najmłodszych imprezie wzięło udział 
20 dzieci z terenu gminy. Bajki czytane przez 
panie s wietlicowe, pracownice BiCeK oraz nau-
czycielki wzbudziły ws ro d dzieci ogromne zain-
teresowanie, a przygotowana specjalnie z tej 
okazji scenografia tylko spotęgowała efekt. 
 

22 stycznia sala widowiskowa przy OSP w Kolo-
nowskiem gos ciła 33 uczestniko w warsztato w 
plastycznych. W ich trakcie była moz liwos c  wy-
konania kartek metodą scrapbookingu, namalo-
wania obrazka czy stworzenia bałwanka ze... 
skarpetki.  
 

Następnego dnia sala widowiskowa prze-
kształciła się w koncertową. Uczestniko w ferii 
zimowych odwiedził zespo ł „Frog in Rain”  
z programem „Ż muzyką za pan brat”. Kro tki 
przewodnik po gatunkach muzycznych, przed-
stawienie sprzętu, z kto rego korzysta zespo ł 
oraz moz liwos c  jego osobistego przetestowania 
sprawiły, z e niejedno z dzieci zamarzyło o tym, 
by w przyszłos ci ro wniez  stanąc  na scenie. 
 

Również 23 stycznia 15 osób w Staniszczach 
Małych uczestniczyło w szkoleniu z pierwszej 
pomocy. Dzięki pani ratownik, prowadzącej 
zajęcia, młodziez  nauczyła się bandaz owania, 
układania w pozycji bocznej bezpiecznej oraz 
wykonywania sztucznego oddychania.  
 

W sobotę 24 stycznia 45 dzieci pod czujnym 
okiem opiekuno w, pojechało do kina w Opolu 

na film pt.: „Paddington”. Żabawna komedia, 
pełna niezwykłych efekto w specjalnych, przy-
padła do gustu zaro wno młodszym, jak i nieco 
starszym uczestnikom wyjazdu. 
 

Kolejny wyjazd w ramach „Ferii Żimowych 
2015” odbył się juz  26 stycznia. Podczas zapi-
so w na akcję zimową wyjazd do Afrykarium we 
Wrocławiu cieszył się tak duz ym zainteresowa-
niem, z e organizatorzy zdecydowali się na uru-
chomienie drugiego autokaru. W wyjez dzie do 
wrocławskiego ŻOO, połączonego ze zwiedza-
niem rynku, wzięło zatem udział 90 dzieci. 
 

27 stycznia prawie 60 oso b wzięło udział w 
balu karnawałowym, zorganizowanych w s wie-
tlicy wiejskiej w Staniszczach Małych. Pod 
okiem Reginy Koloch, Barbary Żiai i Jesiki Man -
czyk odbył się m.in. konkurs na najlepsze prze-
branie, liczne gry i zabawy oraz karaoke. 
Uczestnicy zajęc  otrzymali takz e drobne upo-
minki i słodkos ci. 
 

Ponad 60 dzieci wzięło udział „Żabawie z 
kuglarstwem”, kto ra odbyła się w sali widowi-
skowej przy OSP w Kolonowskie 28 stycznia. 
Dzieci konkurowały ze sobą w przeciąganiu 
liny, kręceniu hula-hop czy biegach w workach. 
Najmłodsi mogli takz e pomalowac  sobie buzie 
w fantazyjne wzory, nauczyc  się tworzenia 
zwierzątek z baloniko w czy pus cic  ogromne 
ban ki mydlane.  
 

Przedostatnią atrakcją tegorocznych ferii 
zimowych było „Wspo lne kinomaniakowanie”, 
kto re odbyło się w Kolonowskiem, w sali przy 
OSP. W projekcji dwo ch filmo w wzięło udział 
ponad 60. najmłodszych. Podczas seansu nie 
mogło, rzecz jasna, zabraknąc  popcornu, kto ry – 
zupełnie bezpłatnie – przygotował dla milusin -
skich pan Alfred Żiaja z Ż ędowic. 
 

Akcję „Ferie Żimowe 2015” zakon czyły warsz-
taty w Gospodarstwie Innego Wymiaru „Giprol” 
w Staniszczach Małych. W trakcie ich trwania 
czterdziestka dzieci nauczyła się wykonywania 
s wiec z wosku oraz pieczenia pączko w.  

 

W „Feriach Zimowych 2015” wzięło udział 
ponad 200 dzieci, a niektóre z nich skorzy-
stały nawet z kilku działań. Akcja ta nie po-
wiodłaby się, gdyby nie udział grupy wolon-
tariuszy, wspomagających organizatorów. 


